
Zarządzenie Nr .~/20 17
Wójta Gminy Niebylec
z dnia ~.~.. .. 2017 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Niebylec
przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 3 lat

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późno zm), oraz art. 35 ust. 1 i 2, ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późno zm.)
oraz § 95 ust. 2 Statutu Gminy

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ l

Podać do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania
w dzierżawę na okres 3 lat stanowiących własność Gminy Niebylec - stanowiący załączniki do
niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



    Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 62/2017 

                                                                                                       Wójta Gminy Niebylec  

                                                                                                       z dnia 20 czerwca 2017 r. 

Wójt Gminy Niebylec działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm) art. 35 ust. 1 i 2 

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 

2147 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości: wykaz nieruchomości przeznaczonych 

do oddania w dzierżawę na okres 3 lat stanowiących własność Gminy Niebylec. 

 

Część nieruchomości oznaczonej nr ewid. 1914 o pow. 0,08 ha położonej w Połomi wpisanej 

na rzecz Gminy Niebylec w KW RZS/00030433/4, stanowiąca grunty oznaczone symbolem Bi 

(inne tereny zabudowane). 

Na działce posadowiony jest pawilon handlowy stanowiący własność osoby prywatnej.  

Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy 

Niebylec nieruchomości ta znajduje się terenach zabudowy mieszkalno-usługowej, oznaczonej 

symbolem M. 

Cena wywoławczą czynszu dzierżawnego ustala się na kwotę 150,00 zł miesięcznie (sto 

pięćdziesiąt złotych 00/100) plus obowiązujący podatek VAT. 

Termin wnoszenia opłat – czynsz płatny do 14 dni od daty wystawienia faktury. 

Czynsz będzie wzrastał o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok 

poprzedni. 

Nieruchomość przeznaczona jest na prowadzenie działalności gospodarczej (handlowo-

usługowej). 

Przedmiot dzierżawy wolny jest od obciążeń i zobowiązań osób trzecich. 

Termin zagospodarowania nieruchomości – od dnia podpisania umowy. 

Termin i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości odrębnym ogłoszeniem. 

Oprócz czynszu dzierżawnego dzierżawca będzie zobowiązany uiszczać podatki i inne ciężary 

związane z posiadaniem przedmiotu dzierżawy.  

Niniejszy wykaz stanowi zawiadomienie o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę w/w 

nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Niebylec. 

Dodatkowe informacje można uzyskać w budynku Urzędu Gminy w Niebylcu 38-114 Niebylec 

183 (budynek byłej Policji), pok. nr 6, tel. 17 277 39 93.  

Zgodnie z w/w przepisami wykaz ten wywiesza się w siedzibie Urzędu Gminy Niebylec na 

okres 21 dni, tj. od 23 czerwca 2017 r. do 13 lipca 2017 r. oraz ogłasza się w prasie i na stronie 

internetowej. 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 62/2017 

Wójta Gminy Niebylec  

z dnia 20 czerwca 2017 r. 

 

Wójt Gminy Niebylec działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm) art. 35 ust. 1 i 2 

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 

2147 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości: wykaz nieruchomości przeznaczonych 

do oddania w dzierżawę na okres 3 lat stanowiących własność Gminy Niebylec. 

 

Nieruchomość oznaczona nr ewid. 1064 o pow. 0,24 ha położona w Baryczce wpisanej na rzecz 

Gminy Niebylec w KW RZ1S/00051789/7, stanowiąca grunty oznaczone symbolem Bi-PsIII 

(grunty rolne zabudowane) – 0,06 ha, PsIII (pastwiska trwałe) 0,17 ha, PsIV (pastwiska trwałe) 

- 0,01 ha. 

Cena wywoławczą czynszu dzierżawnego ustala się na kwotę 70,00 zł rocznie (siedemdziesiąt 

złotych 00/100). 

Termin wnoszenia opłat – czynsz płatny do 14 dni od daty wystawienia faktury. 

Czynsz będzie wzrastał o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok 

poprzedni. 

Nieruchomość przeznaczona jest na cele rolnicze. 

Działka obciążana służebnością gruntową – prawem bezpłatnego przejazdu i przechodu. 

Termin zagospodarowania nieruchomości – od dnia podpisania umowy. 

Termin i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości odrębnym ogłoszeniem. 

Oprócz czynszu dzierżawnego dzierżawca będzie zobowiązany uiszczać podatki i inne ciężary 

związane z posiadaniem przedmiotu dzierżawy. 

Niniejszy wykaz stanowi zawiadomienie o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę w/w 

nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Niebylec. 

Dodatkowe informacje można uzyskać w budynku Urzędu Gminy w Niebylcu 38-114 Niebylec 

183 (budynek byłej Policji), pok. nr 6, tel. 17 277 39 93.  

Zgodnie z w/w przepisami Wykaz ten wywiesza się w siedzibie Urzędu Gminy Niebylec na 

okres 21 dni, tj. od 23 czerwca 2017 r. do 13 lipca 2017 r. r. oraz ogłasza się w prasie i na 

stronie internetowej. 
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